Taulukot

HP Pro Slate 12
Vankkumaton tietoturva ja tuottavuuden takaava suoritusky
Työskentele saumattomasti HP Pro
Slate 12 -laitteella, jossa on Android™
Lollipop ja natiivit työprofiilit
(Android™ for Work -ominaisuus) sekä
laitteiston suojaus, Qualcomm
Snapdragon 800 series -suoritin ja
sisäinen HP Duet -kynä.
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Suunniteltu ylivertaiseksi
● Lävistäjältään 31,24 cm:n (12,3 tuuman) tabletilla saat työt tehdyksi: siinä on yrityskäyttöön sopiva
teräväpiirtotarkkuus (1 600 × 1 200), täysikokoisten sivujen lukemiseen luonteva kuvasuhde 4:3 sekä vaikuttava
Corning® Concore® -näyttölasi.
Vahvistettu tietojen suojaus
● Kaupalliseen toimintaan soveltuva Android™-tabletti pitää tietosi turvassa ja sinut tietoturvan ohjaksissa:
laitteessa on HP Touchpoint Managerin8 hallitsema yritysluokan tietoturva, HP:n hallitsemat mobiilipalvelut3 ja
valinnaisina saatavia muiden valmistajien mobiilihallintaohjelmistopaketteja4 yrityskäyttöön.
Luo sisältöä tien päällä
● Voit olla tuottavampi kuin koskaan aiemmin digitoimalla paperille kirjoittamasi muistiinpanot suoraan
sähköiseen muotoon.2 Tarkka HP Duet -kynä, laitteeseen integroitu tuottavuussovellusten paketti ja laaja
valikoima Google Play™ -kaupasta saatavia sovelluksia mahdollistavat vapaan valinnan paperille tai tabletille
kirjoittamisen välillä.
Hyvät yhteydet ja teho
● Pääset nopeasti töihin käsiksi, sillä laitteen sovellusvaste ja grafiikat ovat salamannopeat, ja Qualcomm
Snapdragon 800 -sarjan suoritin takaa ptkän akun käyttöajan.1 Voit valita, muodostatko langattoman yhteyden
uusimmilla 802.11-Wi-Fi-protokollilla,5 Wi-Fi Directia tukevalla Bluetooth®-yhteydellä6 vai valinnaisella
tehokkaalla WWAN LTE -moduulilla.7
Ominaisuudet
● Edistä tablettisi tietoturvaa laitetodennuksella ja peukaloinnin estävillä toiminnoilla.
● Mukauta yrityksesi mobiiliratkaisu HP:n hallitsemilla mobiilipalveluilla.3
● Hallitse tietoja, suojausta ja laajaa laitevalikoimaa pilvipalvelusta HP Touchpoint Managerilla.8 Laitteen
paikannustoiminnolla voit paikantamisen lisäksi lukita ja tyhjentää tablettisi etänä.8
● Voit helposti yhdistää laitteesi lisävarusteena saatavilla, alan johtavilla EMM-ratkaisuilla.4
● Jopa 32 gigatavuun laajennettavissa oleva muisti,11 mikro-USB 2.0 -liitäntä ja integroidut viestintätyökalut
takaavat, että saat enemmän aikaan.
● Siirry kokonaan yritysluokkaan käyttämällä erikseen hankittavia innovatiivisia lisälaitteita,4 jotka on helppo
yhdistää pogo-nastaisella ZIF-liittimellä. Tee laitteesta itsesi näköinen erilaisilla sovittimilla, HP:n
Bluetooth-näppäimistökotelolla tai HP Duet -kynän2 kanssa käytettävällä HP Paper Foliolla.
● Voit pitää kokouksia ilman johtoja jakamalla näyttösi Miracast-tekniikalla.9
● HP:n rajoitettu takuu ja valinnaiset HP Care -palvelut takaavat tuen, johon voi luottaa.10
● HP:n vahinkosuojauspalvelu10 kattaa roiskeet, kaatumiset ja pudotukset sekä paljon muuta.
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HP Pro Slate 12 Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotesuunnittelu

Harmaa
Pehmeä takapaneeli ja suojaava UV-pinnoitus

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Android™ 5.0, Lollipop
(Android™ 5.0, Lollipop tai uudempi versio, jossa tuki seuraaville: Android 4.4.4, KitKat)

Saatavilla olevat suorittimet Qualcomm® Snapdragon® 800 (2,3 GHz, 4 ydintä) 1
Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muisti

2 Gt:n LPDDR3-1600 SDRAM
(Siirtonopeus enintään 1 600 Mt/s)

Sisäinen tallennustila

32 Gt:n eMMC 2

Näyttö

Lävistäjältään 31,24 cm:n (12,3 tuuman) Corning® Concore -lasi, jossa on tahroja hylkivä pinnoite sekä kymmenen yhtäaikaista kosketusta tunnistava kapasitiivinen tekniikka
(tarkkuus 1 600 × 1 200) 6

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Yhdysrakenteinen grafiikkasuoritin

Ääni

DTS Sound+™ -äänentoisto; Eteenpäin suunnatut stereokaiuttimet; 3,5 mm:n kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä; 2 sisäistä äänimikrofonia (ja 5 mikrofonia ultraäänikynälle)

Langattomat tekniikat

802.11a/b/g/n/ac-yhteys ja antennieriytys (Miracast-valmius); Bluetooth® 4.0 + LE; NFC-yhteys, joka tukee Android Beam™ -toimintoa 3,4

Laajennuspaikat

mikro-SD-korttipaikka; nano-SIM-korttipaikka; ZIF-liitin, jossa on pogo-nastat
(Tuki jopa 32 Gt:n microSD-korteille)

Portit ja liittimet

mikro-USB 2.0 -portti; 3,5 mm:n stereokuuloke-/mikrofoniliitäntä
(Mikro-USB 2.0 -portti tukee erikseen hankittavaa SlimPort-sovitinta, joka tarjoaa HDMI-sisältöä jopa 1 080 kuvapisteen tarkkuudella)

Web-kamera

2 megapikselin täysteräväpiirtoinen videon tallennus, vähäisessäkin valossa toimiva käyttäjään suunnattu kamera 8 megapikselin täysteräväpiirtovideo, automaattinen tarkennus,
HDR, vähäisessäkin valossa toimiva käyttäjästä poispäin suunnattu kamera

Suojauksen hallinta

ARM® TrustZone® (luotettava suoritusympäristö); Laitteiston Key Store; Laitteiston salaus; Security Enhanced Android; suojattu käynnistys; FIPS 140-2 -sertifioitu VPN (256-bittinen
AES-salaus), 256-HW-kiihdytetty Data-at-Rest (DAR) -salaus

Mitat

300,3 ×7,99 × 221,95 mm

Paino

850 g
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Virtalaitteet

10 watin latauslaitesovitin ja tyypin B mikro-USB 2.0 -liitäntäjohto)
37 Wh:n litiumpolymeeriakku
Jopa 14 tuntia ja 45 minuuttia videon toistoa8

Ilmaisimet

GPS; ympäristön valon tunnistin; kiihtyvyysanturi; eCompass; gyroskooppi; Near Field Communication (NFC); etäisyys; konserttisalitehoste; ilmanpainemittari

Ympäristö

vähähalogeeninen; elohopeaton näytön taustavalaistus ja arseeniton näyttölasi 5

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu. Yhden vuoden rajoitettu takuu pääakulle. Valinnaiset HP Care Pack -palvelut on hankittava erikseen
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Micro-USB–HDMI/VGA
-sovitin

Lähetä nopeasti ja helposti tablettisi korkealaatuinen ääni- ja videosisältö ulkoiseen näyttöön, televisioon tai projektoriin
HP:n mikro-USB-liitännästä HDMI/VGA-sovittimeen.

HP Duet -kynä

Tallenna muistiinpanot ja piirrokset paperille ja muunna ne digitaaliseen muotoon HP Pro Slate -tabletilla, jossa on
lisävarusteena hankittava HP Paper Folio, tai kirjoita suoraan tabletin näytölle paristolla toimivalla HP Transcriber
-kynällä.

Tuotenumero: K2P81AA

Tuotenumero: K3P96AA

HP Pro Slate 12
-suojakotelo, kestävä

Tyylikkään, työkäyttöön sopivan ja kestävän HP Pro Slate 12 -suojakotelon avulla voit suojata tablettisi kolhuilta missä
tahansa työskenteletkin.

HP Pro Slate 12, älykäs
suojakotelo

Älykkään HP Pro Slate 12 -suojakotelon ansiosta voit suojata ja kuljettaa HP Pro Slate 12 -tablettiasi, asemoida sen
pöydälle ja säästää akkua.

2 vuoden kattava
vaihtopalvelu ja
vahinkosuojaus

Saat korvaavan laitteen luoksesi toimitettuna ilman kuljetuskuluja seuraavana arkipäivänä – laitteesi on suojattu kahden
vuoden ajan jopa putoamisen, kolhujen ja roiskeiden varalta.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: K3P98AA

Tuotenumero: K3Q00AA

Tuotenumero: U0VY5E
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Viestin alaviitteet
1 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä on 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja

ohjelmistomääritysten mukaan. Qualcomm-numerointi ei heijasta kellonopeutta.
2 Suunniteltu käytettäväksi erikseen hankittavan HP Paper Folion kanssa, joka tulee myyntiin keväällä 2015.
3 Tietyt ominaisuudet ovat saatavana vain ostoksen yhteydessä.
4 Hankittava erikseen.
5 Edellytyksinä langaton tukiasema ja internet-yhteys. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
6 Yhteys edellyttää Wi-Fi Direct -laitteita.
7 WWAN LTE -moduuli on valinnainen, se on määritettävä tehtaalla ja edellyttää erikseen hankittavaa palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteyden nopeus vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden
mukaan. 4G LTE ei ole saatavilla kaikkiin tuotteisiin eikä kaikilla alueilla.
8 HP Touchpoint Manager tukee Android™-, iOS- ja Windows®-käyttöjärjestelmiä sekä eri valmistajien tietokoneita, kannettavia, tabletteja ja älypuhelimia. Ei saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saatavuudesta on osoitteessa www.hp.com/touchpoint. HP
Touchpoint Manager edellyttää tilauksen hankkimista.
9 Erikseen myytävä Miracast-sovitin on hankittava, jos projektori tai näyttö ei ole Miracast-yhteensopiva.
10 HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella maantieteellisen sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä
asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
11 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintään 6 Gt järjestelmälevystä on varattu järjestelmäohjelmiston käyttöön.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Qualcommin numeroinnista

ei voi päätellä kellonopeutta.
2 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. eMMC-muistista 5,1 gigatavua on varattu/omistettu käyttöjärjestelmälle ja käyttöjärjestelmän osioille.
3 Langaton tukiasema ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua. Langattoman 802.11ac WLAN -verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Lopullisten teknisten tietojen
poikkeaminen luonnostiedoista voi vaikuttaa kannettavan kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11ac WLAN -laitteiden kanssa.
4 Miracast-tekniikka toimii vain Miracast-yhteensopivissa laitteissa. Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia. Saat lisätietoja osoitteesta http://wi-fi.org/miracast.
5 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
6 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
7 Valinnaiset tuotteet myydään erikseen tai lisävarusteina.
8 HP:n suorittamissa testeissä käytettiin seuraavia asetuksia: jatkuva teräväpiirtovideon toisto, 720p:n tarkkuus (1 280 × 720), 150 cd/m2:n kirkkaus, 50 prosentin järjestelmän äänentaso, toisto ulkoisesta tallennustilasta, kuulokkeet liitettyinä, lentokonetila
käytössä, WiFi-yhteys poissa päältä. Akun käyttöikä vaihtelee kokoonpanon mukaan, ja enimmäiskapasiteetti vähenee ajan ja käytön myötä.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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